
البلدة القديمة

1مقدمة

عدة.جهاتإلىالمسافرونبهي��ُطرٍُقومفرتَقللكثريين،وجهًةالقدُسكانْتالّسننيآالفمدارعلى
َمحّصلنيالتّجارُوزارهاأُخرى،مرًةوُمنَتِرصًَةمرًةمهزومًةالجيوشجحافُلجاءتهااألربعالعالمجهاتمن

وهكذاورحل.مرّمنومنهمواستقرّبقيمنمنهمالحّجاُجإليهاوَقِدمأُخرى،مرًةوخارسينمرًةرزقهم
َمشواالذينواألمواتاألحياءمستودعوالنصوص،واللّهجاتواألفكاراألجناسملتقىالقدُسشّكلت

تَُقد�ُماليتالّصهيونيةالروايةوبعكسمنتٍه.غريُمرتاِكمًاثقافيًّاتراثًاأكتافهافوقحاملًةتاللها،فوق
الدوامعلىكانتالقدسأّنيشهدُالتّاريخفإّنفقط،يهودي�طابٍعذاتالمدينَةَتجعُلانفراديًّةرسديًّة

موضَع التّنوع والتّبادل الثقافيّ والحضاريّ.

أعلىمنوتبدوالواحد.ال�بعالكيلومرتيقاربماأودونم،900حواليللقدسالقديمةالبلدةمساحُةتبلغ
الّسادسالقرنفيمرةآخركاملبشكلعمارتهُجددتالذيالقدسسورُيُحيطهامنتظم،غريُمَربٍعكشكِل

إنهمو"نقولم،1540-1536األعوامبنيماالقانونيّسليمانالعثمانيّالّسلطانعهدفيالميالديّعرش
2.جددّوا عمارته ذلك ألن أساساته وقسمًا كبريًا من جدرانه كانت قائمًة، والقسم اآلخر كان متهدمًا"

مرتًا.12.2إلى11.6بنيفيرتاوحارتفاعهأمامرتًا،3662يبلغبطولالقديمةالبلدةجهاتكلفيالّسوريمتد
عندالغربيّةجهتهفيعداماانقطاعاتأوفتحاتأيّةبدونمتواصلبشكٍلالقديمةبالبلدةيحيطسوروهو
األلمانياإلمرباطورقافلةمرورلتسهيلوذلك،1898 عامال فيثقبًاالعثمانيونفيهأحدثإذالخليل،باب

Wilhelmالثانيوليام II3.العامذلكفيالقدسزارالذي

حىتالسوراست�اريةفيانقطاعفيهايوجدالذيالقدسسورفيالوحيدالمكانهيالمنطقةوتلك
بعدهومنالخليل،بابخاللمنللقدسعرشالتاسعالقرنأواخراأللمانيّاإلمرباطوردخلوكماهذا.يومنا

كذلكالبابهذامن1917العامفيدخلفقدالقدس،فياالستعمارمظاهرومعهاالحداثةرياحاشتدّت
يعتربالتّاريخهذاظّلفيالعام.نفسمنديسمربفيالمدينةاحتاللبعداللنيبإدمونداإلنجلزييالجرنال

4.باب الخليل "باب الغزاة"

األوروبيةالحداثةعلىالقدسبوابةالخليل..باب،12.04.2017القدس،جريدةموقعالغربية"،األوروبيةالحداثةعلىالقدسبوابةالخليل.."باب4
الغربية

الدراساتمؤسسةإصدار:،1917-1904جوهريةواصفالموسيقيمذكراتمناألولالكتابالجوهرية:المذكراتفيالعثمانيةالقدس3
.2003الفلسطينية،

.463صالقدس"،تاريخفي"المفصلعارف،العارف،2

در اإلشارة إلى أن جزءًا كبريًا من المعلومات الواردة في هذا القسم ُمقتبسة بشكل مبارش  أو مبنية على البحث المنشور في موقع مؤسسة1
أدّالءاستشارةعلىالمعلوماتمنأجزاءفياعتمدناذلك،إلىإضافةالتنويه.وجبلذلك،Enjoyjerusalem.comالسياحي"المقديس"التجمع

سياحيني وباحثني مقدسيني.تج

http://www.alquds.com/articles/1491958976384312300/
http://www.alquds.com/articles/1491958976384312300/


قائمةعلىوأسوارهاللقدسالقديمةالبلدةاليونسكومنظمُةأدرجْتاألردن،طلبعلىوبناء،1981عام
مستوىعلىالجديّةللتهديداتنظرًاالمهددالرتاثقائمةعلىأدرجتها1982العاموفيالعالمي،الرتاث

5.صون الموقع والوضع السيايس، وما زالت موجودة على هاتني القائمتني حىت اليوم

أبواب البلدة القديمة

هي:المفتوحةأبوابهمغلقة).5إنهايقول(والبعضمغلقةأخرى4ومفتوحة،أبواب7القديمةللبلدة
الجهاتفيالرئيسةاألربعةاألبوابوهياألسباط،وبابالخليلوبابداود،النيبوبابالعمود،باب

العدّوحركةبإعاقةتتمثلدفاعيّة،ألغراضLحرفشكلعلىُمصممبأنهمعمارهايتصفواليتاألربعة،
وبابالجديدوبابالمغاربةبابهيمفتوحةأخرىأبواب3إلىباإلضافةالمدينة.إلىتقدمهمنوالحدّ

الساهرة.

5 "Old City of Jerusalem and its Walls", UNESCO, Old City of Jerusalem and its Walls - Documents

http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/0e81feb2-3bb5-4608-b6fa-8bf71fac5d8a
https://whc.unesco.org/en/list/148/documents/


للمسجدوأبوابًاالقديمةللبلدةأبوابًاكونهافيتشرتكفجميعهاالمغلقةالقديمةالبلدةأبوابأما
وبعضالمنفرد،والبابالثالثي،والبابال�دوج،والبابالرحمة،بابهي:األبوابوهذهكذلك،األقصى

ال�اجع تضيف باب الجنائز المغلق (الموجود في الحائط الرشقي للمسجد األقصى والبلدة القديمة).

باب العمود

صاحُبفهوخاص�،شكٍلعلىالعمودبابالقدسفيالفلسطينينيلدىالمفتوحةاألبواببنيمنيشتهر
ومدخلهااألساسيةالمدينةواجهَةويشّكُلجميعها،األبواببنيواألفخماألبرزالمعماريّالتّصميم

عنعداالقديمة.البلدةمنالخروجأوإلىللدخولالفلسطينينيغالبيةيستخدمهالذيالرئيسالشماليّ
تجمعهماليتالساحةوظيفةيؤدّيإذللمقدسيني،بالنسبةالمدينة""مركزيُشبهماالبابهذايُشّكلذلك،

6.ويمارسون فيه نشاطهم السياّيس واالجتماعيّ واالقتصاديّ

عادةواليتاالحتالل،قّواتمعمواجهاتعدةاألخريالعقدفيالعمودبابمقابلالّساحةشهدتسياسيًا،
النكبةذكرىمثلمختلفة،مناسباتفيفيهانُِظمتاليتالشعبيةالمظاهراتإثرعلىاندلعتما

إسنادًاأوالسنوات،منوغريها2014عاماإلرسائيليةللعدوانتعرضهخاللغزةلقطاعإسنادًاأووالنكسة،
فيالعمودبابالمقدسيونيُسّميتقريبًا،2015العامومنذالطعام.عنالفلسطينينياألرسىإلرضابات

مدينتنابابيُقفللن،19.06.2017رشقاوي،فريوزالواد،بابمدينتنا"،بابيُقفل"لن6

https://bit.ly/2sK6yJS


طعنعملياتتنفيذهمبعدأعتابهعلىالفلسطينينيالشهداءمنعددالرتقاءالشهداء"،"بابلقبأحاديثهم
).2015(القدسهبةخاللاالحتالل،قواتضدّنارإطالقأو

الفلسطينياتالفالحاتعرضْتولطالماالرئيس،القديمةالبلدةمنفذالعمودبابيعتربواقتصاديًّا،اجتماعيًّا
المرصارة-حيّ-عندبهالمحيطةالمنطقةشّكلتكمازلن،وماعتباته،علىوالفواكهالخضارمنبضائعهن

الدرجتحّولوقدوأقاربهم،بأصدقائهمعندهيلتقونللناس،تجمعنقطةأنهكماللفلسطينيني.تجاريًّامركزًا
الفئةأوساطفيخاّصةاألصدقاءبنيللقاءُمفّضلمكانإلىاألخريةالسنواتفيالعمودلبابالمقابل
محطةفعندهالعمود،بابمنتتفرعالقدسرشقيفيالحافالتمحطاتفإنذلك،عنوعداالّشابة.
بهالمحيطوالحّزيالعمودبابيشّكلهمايتضحسبق،ماكلمنورشقها.وجنوبهاالقدسشمالحافالت

من مساحة اجتماعية واقتصادية وسياسية ألبناء المدينة.

الّسور.منالغربيّةالجهةفيالموجودالوحيدالبابوهوالخليل،بابالقديمةللبلدةالرئيسةاألبوابومن
دفاعيّبشكلالباببُينالخطاب.بنع�ساحةإلىنصلمنهالدخولوعنديافا"،"بابالغربيّونيُسميه

فقدسابقًا،ذكرناوكماداود.النيبوباباألسباطوبابالعمودبابفيالحالهوكماالعدوتقدميعيق
التغيريأمااأللمانيّ.اإلمرباطورموكبدخوللتسهيل1898عامالخليلبابعندالقدسسورمنجزءُهِدم
1909عامالخليلبابفينُِصبالذيالّساعةبرجإزالةفهوالحديث،العرصفيالبابعلىطرأالذياآلخر

الربيطانياالحتاللأزالوقد.السلطنةعرشالثانيالحميدعبدالسلطاناعتالءعلىعامًا25مروربمناسبة 7

الموجودةتلكوخاّصةالقدس،بسورالتصقتاليتوالحوانيتالمبانيمنالعديدللقدسحكمهفرتةخالل
عند باب العمود وباب الخليل.

احتاللمنذجرتللفلسطينيني،وسياسيًّااجتماعيًّاحزيًااألخريةاآلونةفيشّكلالذيالعمودبابمقابلفي

وحركةالغربيّةالسياحةلحركةرئيسًابابًاليكونومحيطهالخليلبابتشكيلإعادُة1967عامالقدسرشقيّ
مثًال:منهانذكرمست�ة،تهويدعملياتالخليلبابمنطقةفيوجرتالرباق.حائطباتجاهالمستوطنني

االحتاللسلطاتقبلمنالّسور""إصالحإلىليشري1969عامالبابمدخلعندُوضعالذياإلرسائيليالنقش
مزاحمةكمحاولةاإلرسائيليالنقشويبدوأخرى،عثمانيةنقوش4نفسهالبابوعلىاإلرسائيلي،

8.ومنافسة والزّج بإضافة إرسائيلية

فيوافتُِتَحفخم،تجاريّمجمعشكلعلىهللا)مأمنبحيّكذلك(يُعرفماميالحيّبناءاالحتالُلَأَعاَدالحقًا،
بابوبنيمدخلهبنييربطللمشاةجرسًااالحتاللبىنالقديمة،بالبلدةالتجاريّالمجمعولربط.2008العام

اإلرسائيليةوالمهرجاناتالنشاطاتمنلعددميدانًامساحاتمنحولهوماالجرسهذااليوميُشّكلالخليل.
وجذبعليهاوالتأكيدالمدينةعلىالصهيونيةاليهوديةالصبغةإضفاءتحاولاليتتلكوخاّصًةالمدينة،في

عامًا50مروربمناسبة2017عامأقيمتأخرىومهرجاناتالقدس،أضواءمهرجانمثللها،والسيّاحالزوار
9.على احتالل رشقيّ القدس

9 "50th Jerusalem Day greeted with joyful color and ceremony”,  Israel21c, 22.05.2017, 50th Jerusalem Day greeted with joyful color
and ceremony

.43صالسابق،المصدر8

.46ص،2012بدرية،إبراهيمع�وحوانيت"،أسواقالقديمة"القدس-البلدة7

https://www.israel21c.org/50th-jerusalem-day-greeted-with-joyful-color-and-ceremony/
https://www.israel21c.org/50th-jerusalem-day-greeted-with-joyful-color-and-ceremony/


فيوترفيهية)وأثرية،(سياحية،ومرافقمعالممنحولهاوماالخليلبابمنطقُةشهدْتبالعموم،
فيونشاطًازيارةاألكرثاإلرسائيلي""الجزءتشّكلأصبحتحىتالتهويد،عمليةفيتصاعدًااألخريينالعقدين

التفتيشوفرضاألقصىالمسجدإغالقعلى2017تموزفيالمقدسيوناحتّجعندمالهذا،القديمة.البلدة

"إرسائيل"تراجعتحىتالقديمةالبلدةأعتابعلىوصلّواالّشوارعفيواعتصموابواباتهعلىاإللكرتونيّ
بابأمامالساحةجماعًةفيهاصلّوااليتالمناطقبنيمنأنلالهتماممثريًاكانالتفتيش،إجراءاتعن

النكسة،بعدفلسطينيًّاعربيًّامظهرًاالمساحةتلكتحتضناليتالقليلةال�اتمنال�اتتلككانتالخليل.
ميدانوسطوفيالقدس،فيحداثةاألكرثالتجاريالمجمعأمامالفلسطيينالعربيّالوجودُذلكجاءحيث
الفلسطينيونفيهايُصلياليتاألولىال�ةأنهاالّصحافةفيذُِكرتحىتالمستوطنني،بحركةنشط

جماعًة في الّشارع أمام باب الخليل.

مبارشةيؤديالحميد،عبدالّسلطانبابكذلكويُسمىالجديد،البابالقدسلسورالمفتوحةاألبوابومن
بابمنالغربإلىالسور،منالغربيةالشماليةالناحيةفيويقعالقديمة.البلدةفيالنصارىحارةإلى

بهدفالفرنيسالضغطأثرعلىالثانيالحميدعبدالعثمانيالسلطانعهدفي1898عام"أُنِشىءالعمود.
10تسهيل الطريق أمام الحجاج النصارى للدخول إلى األماكن المقدسة..".

أحياء البلدة القديمة

والحاراتاألحياءمنكبريعددمنالبلدةوتتألفممزيًا،اجتماعيًّانسيجًاوأهلهابأحيائهاالقديمةالبلدةتُشّكل
بيوتمعودينيةوأثريةتاريخيةمعالمفيهاوتجتمعالّسكاني،باالكتظاظغالبهاتتصفواليتالصغرية،

مدينةبقيْتإذللفلسطينيني،اليوميةالحياةتركزتالمدينةمنالبقعةهذهفيتجاريّة.محالتأوسكنية
البلدةخارجمديّينحيّأيينشألمالقرى،وباستثناءقرون،3يقاربمامدةالّسورداخلمحصورًةالقدس

كذلكوالغربيونالمقدسيونبدأعندما،تقريبًاعرشالتاسعالقرنمنتصفحىتللقدسالقديمة 11

بـ"القدساألدبياتبعضفيوُعرَِفتتّطورتالّسور،خارجأحياءأوبيوتببناءالصهاينةوالمستع�ون
الجديدة"، ومنها أحياء المرصارة والقطمون والشيخ جراح مثًال.

"المفصل في تاريخ القدس"، عارف العارف.11

.43ص،2012بدرية،إبراهيمع�وحوانيت"،أسواقالقديمة"القدس-البلدة10





12،فلسطيينألف35بحوالياإلرسائيلياالحتاللبلديةموقعحسباليومالقديمةالبلدةسكانعدديُقدّر

آالف5إلىباإلضافةفلسطيين،ألف37يصلونوقدذلك،منأكرثأنهمأخرىتقديراتتُشريبينما
مرتفعةنسبةوهيالواحد،الدونمفيفردًا36.6فيهاالسكانيةالكثافةنسبةوتبلغإرسائيلي،مستوطن

شهدتهااليتالقديمةالبلدةباتجاهالعكسيةالهجرةإلىال�تفعةالنسبةهذهكثريونويعزو.نسبيًا 13

عنالبحثإلىالمقدسينيمنالكثريبادرإذوالتوسع،الضّمجدارببناءوالبدءالثانيةاالنتفاضةبعدالمدينة
فيأواإلرسائيلية،اإلغالقاتمنخوفًاالقديمةالبلدةحدودداخلُمخفضةوإيجاراتوصغريةضيقةبيوت

محاولة لمنع سحب بطاقات اإلقامة الخاّصة بهم في حال سكنوا في مناطق الضفة الغربيّة,

الحيّاإلسالميّ،الحيّالخرائط:منكثريفيوالمستخدمةفيهاال�عومةاألحياءلتقسيماتبالنسبةأما
منُمسَتحدثةتقسيماتهيالباحثني،منالكثريحسبفإنها،اليهودي،والحيّاألرمّين،الحيالمسيحي،

منالبلدةوإدارةاالستعماريةالسيطرةتسهيلبهدفجاءتوأنها)1948–1917(الربيطانياالستعمارفرتة
تكنلمالربيطانيالتّقسيمهذاَقْبَلإذطائفيًا،ُمقسمًةتاريخيًاالقدستكنلموعليه،الربيطانيني.قبل

المقدسةاألماكنوتشريالقديمة.البلدةفياالنتماءأوالدّينحسبفعليٌّةأورمزيٌّةحدودٌهناك 14

علىمثالبه،تتمّزيالذيوالحضاريّالديّينالتنوعإلىالقديمةالبلدةحاراتكلفيتنترشاليتالمتعددة
مساجد.ستةالنصارىحارةوفيكنيسة،11توجداإلسالميّ""الحيّيُسمىفيماذلك:

محليًّا،تعبريًاليستأنهإذاإلسالمي"،"الحيمثلتعبريًايستخدمونالقدسفيكثريينتجدلنولذلك
البعضاستخدمإنوحىتالسعدية،حارةأوحطة،بابحارةمثلاألصلي،باسمهاأحيائهاإلىتشريوالغالبية

تعبريًا مثل حارة النصارى، فهو يعرب عن اسم قديم ومستخدم، دون العالقة بالتقسيمات الربيطانية.

للقدس.نُعرّف هنا ببعض األحياء الموجودة داخل البلدة القديمة

اليتالمسجدأبوابأحداسممناسمهويكتسبالمباركاألقصىالمسجدالحيّهذايجاور:المجلسباب
هيئةكانالذياألعلى"،اإلسالمي"المجلسهوهنابالمجلسوالمقصودالمجلس.بابوهويجاورها،
فلسطني،فيالربيطانياالستعمارفرتةخاللأسستالدينية،والشؤوناألوقافشؤونإلدارةإسالمية

للباب،المالصقةالمنجكيةالمدرسةمبىنفيتقعكانتالمجلسهذامكاتبألنكذلكالبابُسميّوقد
وهو نفس المبىن الذي يحوي اليوم مكاتب دائرة األوقاف اإلسالميّة في القدس.

أصولذاتفلسطينيٌةعائالٌتتعيشالمجلسبابحيإلىالوادشارعمنيقودالذيالّشارعجانيبعلى
400-300بحواليأفرادهاعددويُقدروالسنغال،ونيجريياوتشادكالسودانمختلفةدولمنأفريقية،
فيالحّجمنعودتهطريقفيالبعضاألول:مسارين،ضمنالقدسفيالعائالتهذهاستقرّتشخص.

.2003مايكل،ديمرباألوسط"،الرشقرصاعفيالقديمةالقدسبلدةالمقدس:الفضاء"سياسات14

https://bit.ly/2R1hH4W،09.04.2011نت،الجزيرةالمحتلة"،القدسفيالقديمة"البلدة13

تم احتساب عدد الفلسطينيني في البلدة القديمة في القدس عن طريق جمع عدد القاطنني في الحيّ اإلسالمي وأولئك القاطنني في الحي12
المسيحي حسب تقسيمات بلدية االحتالل في القدس، إال أن هناك أعدادًا أخرى بطبيعة الحال تعيش خارج هذين الحيني، مثل حي األرمن، وأجزاء من

:حارة الرشف (الحي اليهودي اليوم). من موقع بلدية االحتالل
https://www.jerusalem.muni.il/en/CapitalofIsrael/neighborhoods/Pages/default.aspx

https://bit.ly/2R1hH4W
https://www.jerusalem.muni.il/en/CapitalofIsrael/neighborhoods/Pages/default.aspx


أداءبعداألقصىومسجدهاالقدسزيارةأيالحجة"،بـ"تقديسُعرِفماضمنالقدسزارالمكرمةمكة
قداسةاألكرثويعتربهاأساسيةمساجدثالثةبزيارةينصحالذيالرشيفالنبويّبالحديثتأسيًاالحّج،فريضة

ثّمومنالحّجأدائهبعدالقدسيزوربعضهمكانهؤالءاألقصى.والمسجدالنبويوالمسجدالكعبةهي
صالحاأليوبيّالقائدجيشضمنالقدسوصلتالعائالتتلكفبعضالثاني،المسارأمافيها.اإلقامةيقرر

اإلفريقيةالعائالتتلكأصبحتوهكذاالميالدي.عرشالثانيالقرنفيالصليبينيمنالمدينةحررّالذيالدين
جزءًا من النسيج االجتماعيّ الفلسطيّين، وجزءًا من النضال السياّيس ألبناء المدينة.

فياألرمنتاريخالباحثنيأغلبيُعيداألرمن.منسكانهوأغلبيةالقديمةالبلدةغربيجنوبيقع:األرمنحيّ
قرونمدارعلىفيهاتواجدهمواست�المدينة.بزيارةحجاجهمبدأعندماالميالديّالرابعالقرنإلىالقدس
القدسفياألرمناشتهراألرمنية.األملغتهمجانبإلىواإلنجلزييةالعربيةيتحدثونوغالبهمطويلة،

افتتحوامنأوائلمنوكانواوالتصوير،السرياميكفيكالعملبالذات،الفنيّةالمهنفيباحرتافهم
فإّنولذلكتجاريّتصويرورشةبدأمنأولوكانواعرش،التاسعالقرنبداياتفيالقدسفيمطبعة

يعقوبالقديسكاتدرائيةالحيّفيتقعأرمن.مصورينبواسطةالتقطتللقدساألولىالصورمنالكثري
األرمنيةللبطريركيةالرئيسيةالكنيسةوهيعرش،الثانيالقرنمنأرمنيةكنيسةوهياألرثوذكس،لألرمن

تاريخهايعوداليتالمخطوطاتمنمجموعةالمكتبةوتحويومكتبة،متحفالكنيسةفيالقدس.في
كذلكواستقبلتطويلة،سنواتمدارعلىالحجاجالكنيسةهذهاستقبلتالمتأخرة.الوسطىللعصور
واألرمنالفلسطينينيوالالجئنيتركيا،فياألرمنمذبحةمنوالفاريناألولىالعالميةالحربخاللالالجئني

1948.15عامحربخالل

المسجدالرشقمنويحدّهاالقديمة،البلدةمنالّرشقيّالجنوبإلىالمغاربةحارُةتقع:المغاربةحارة
حارةكانتعامًا.700يقاربماقبلوالمملوكيّة،األيوبيّةالفرتتنيخاللبُنيتوقدالمبارك،األقصى
فيسكن،1967حربقبلعديدة.لقرونإفريقياوشمالالمغربمنالمسلمنيللمهاجرينموطنًاالمغاربة

16.تقريبًاعائلة100مشّكلنيشخصًا650يقاربماالحارة

السكاناإلرسائيلياالحتاللسلطاتطردتالقدس،رشقياحتاللبعد،1967حزيرانمنعرشالحاديفي
مشهدمنالحيُّمِسحباألرض.وسّوتها-بيتًا135-بيوتهمكّلودمرتالمغاربةحارةمنالفلسطينيني

فياليومتُسّمىالرباق،حائطتُواِجُهواسعٌةساحٌةأنقاضِهعلىوبُنيتكامٍل،بشكٍلالقدسمدينة
القديمة،البلدةداخلالمفتوحةالمساحاتأوسعمنوتعتربالمبكى"،"ساحةالصهيونيالمعجم

في.المنطقةتاريخكتابةإعادةويحاولواإلجرامالعنفيستبطنمشهدفياليهودالمصلنيوتستوعب
سؤالعلىردًّاقالالحارةهدمفيشاركواالذيناإلرسائيلينيالضباطأحدمع1999عامنرشتمقابلة
فقدوقت،هناكيكن"لمإنهالهدم،قبلوحاجياتهمأثاثهملنقلللفلسطينينيالوقتإتاحةبعدميتعلق

اليهودآالفقدوميُنتظروبالتالياليهودي،الفصحعيدكانالتاليالثالثاءويومالسبت،يومالهدمبدأ
الساحةتلكفوقوأنوتهجري،تدمريمشهدأمامأنكتذّكرالمنطقةلتلكزيارتكعند.هناك"للصالة 17

عاشت عائالت فلسطينية مغاربية رُح�َلْت قرسًا من بيوتها.

المصدر السابق.17

الدراساتمؤسسة|الحارضتاريخالمغاربة:حارة،51عدد،13مجلد،2002الفلسطينية،الدراساتمجلةعبود،تومالحارض"،تاريخالمغاربة:"حارة16
الفلسطينية

15 “Armenians in Jerusalem”, George Hintlian, Journal of Palestinian Studies, 1998, Issue 2. Armenians of Jerusalem

https://www.palestine-studies.org/ar/mdf/abstract/34815
https://www.palestine-studies.org/ar/mdf/abstract/34815
https://www.palestine-studies.org/jq/fulltext/78237


معالم في البلدة القديمة

والغّين.الطويلالقدستاريخوتعكستكثفاليتوالدينيّةالتاريخيّةالمعالمأهمترتكزالقديمةالبلدةفي
أرسارالقدسففيحّقها،المعالمهذهنوفيأنناندعيأندونبزيارتها،ننصحاليتالمعالمأهمهنانذكر

وكنوز كثرية، نعرض هنا بعضها:

المسجدفإّنالقدس،قلَبالبالدهذهفيالنّاسعندالقديمةالبلدُةتُسّمىكماالمبارك:األقصىالمسجد
سورهفيمعهاويتشاركالغربيّة،الجنوبيّةزاويتهافييقعالقديمة".البلدة"قلببوصفيحظىاألقصى

القديمة.البلدةسورنفسههوالجهتنيهاتنيفياألقصىالمسجدسورأنأيّالجنوبيّ،وسورهالرشقيّ
18.القديمةالبلدةمساحةُسْدسوهيدونمًا،144المسجدمساحةتبلغ

َنِشطًاوسياسيًّااجتماعيًّاحّزيًالكونهباإلضافةالفلسطينيني،عندمقدٌسديين�مركزٌاألقصىالمسجد
والمعراج،اإلرساءمعجزةمعوبالذاتوالّسالمالصالةعليهمحمدالنّيببسريةالمسجدُيرتبطلهم.بالنسبة

شّكلكمامعجزاته.أهممنواحدةفيالعالالسماواتإلىهناكمنَعَرَجإنّهاإلسالميةالروايةتقولإذ
الرشيفة.الكعبةإلىالقبلةتُحّولأنقبلشهرًا16مدارعلىللمسلمنيقبلًةاألقصىالمسجد

وبوائكومصاطبمصلياتمنكثريةمعالمدونمًا)144أيالسور،عليهدارماكل(وهوالمسجدداخل
وأسبلة ومدارس ومآذن، بُنيت في فرتاٍت إسالميٍّة مختلفة، بدءًا من األمويّ وحىت العثمانيّ.

فيمروانبنالملكعبداألمويّالخليفةببنائهأمَرالذيالمرشفة،الّصخرةقبةمصلىالمعالم:تلكأبرز
كبريةصخرةالصخرةقبةمصلىيضّمالعالم.فيالمبانيأقدممنواحدةوتعتربالميالدي،الّسابعالقرن

محمدالنيبأناإلسالميّالدينفييُعتقدبدرج،إليهايُزنلكالمغارةتجويفوفيهاخشيب،بحاجزمحاطة
عليه الصالة والسالم قد عرج منها إلى السماوات العال في معجزة اإلرساء والمعراج.

منالجنوبيّةالجهةأقصىفيالواقعالرصاصيةالقبةذوالمبىنوهوالقبليّ،المصلىأيضًا،وفيه
أنإالالميالديّ،الثامنالقرنفيمروانبنالوليدوابنهمروانبنالملكعبدالخليفةعهدفيبينالمسجد.

أكرثإعمارهفأعيدوحرائق،زالزلمنكوارثلعدةالمصلىتعرضفقدكامل.بشكلأمويًّاليسالحاليّالبناء
البناءمنآثارًانجدكماوالعثمانية.والفاطميةالعباسيةالفرتاتمنمعماريةمعالمفيهفنجدمرة،من

للملوككقرصٍالميالديعرشالحاديالقرنفيالقدساحتلواعندماالصليبيوناستخدمهإذالصلييبّ،
19.الصليبيني

.56ص،2017عاملألدب،المقدسبيتمركزإصدار:الجالد،سليمإيهابالمجهر"،تحتاألقصىالمسجد"معالم19

https://bit.ly/2F5uVIrالجزيرة،موسوعةاألقصى؟"،المسجدعنتعرف"ماذا18

https://bit.ly/2F5uVIr


"دينيسالصهيونياالسرتاليقبلمنفيهالنّارإلشعال1969العاممنآب21فيالقبليالُمصلىتعرّض
المشيحانيةبالزنعاتالمؤمننيمنوكانأسرتاليا،فياإلنجلزييةالكنائسإلحدىانتمىالذيروهان"،مايكل

20.المسيحلعودةكتمهيٍداألقصىالمسجدمكانالثالثالهيكلوبناء"إرسائيل"دعمبرضورةتؤمناليت

صالح"منربالشهريومنربهسقفه،فيوباألخصالقبليالمصلىمنواسعةمساحةعلىالحريقهذاأتى
عرشالحاديالقرنفيالصليبينيمنالقدسحررعندمااأليوبيّالدينصالحالقائدبهأتىالذيالدين"،

الميالدي.

يمنعولكنمنه.الغربيّةوالجهةالشماليّةالجهةفيتقعاليوم،مفتوحةأبواب10األقصىللمسجد
وهواألقصى،للمسجدالجنوبيةالغربيةالزاويةفييقعالذيالمغاربةباباستخداممنالفلسطينيون

أعاله.وضحناكماالمغاربةحارةأنقاضعلىبُنيتاليتالمبكى"بـ"ساحةاليوميُعرفماعلىالُمطلالباب
،1967عامالقدسرشقياحتاللبعداإلسالميةاألوقافمنالبابهذامفتاحاالحتاللسلطاتصادرت
الّسياحلعبوراليومالبابهذايُستخدمالمقابل،فيالباب.لهذاالفلسطينينياستخداماليومحىتويُمنع

األجانب لزيارة المسجد األقصى، ويستخدمه كذلك المستوطنون في اقتحاماتهم للمسجد.

https://bit.ly/2vWMK4Y،21.08.2017نت،الجزيرةاألقصى"،المسجدإحراقجريمةمنفذهو"من20

https://bit.ly/2vWMK4Y


قبلمنيوميًااقتحامهتُحّفزاستيطانيةجماعاتقبلمنمستهدفاألقصىالمسجدأنإلىنشريهنا
يهوديمعبدوبناءهدمهإلىيدعواآلخروبعضهاداخله،اليهودبصالةالسماحإلىوتدعوالمستوطنني،

وحولهااألقصىالمسجدداخلاألخريةالسنواتمدارعلىعدّةمواجهاتوقعتذلك،مواجهةفيمكانه.
ودييناجتماعيفلسطيينعربيّوكحزيمقدّسكمكانبالمسجدتمسكهمعنالفلسطينيونفيهاعّرب

تتعلقبتهمآخروناعتقلفيماشبان،استشهدذلك،سبيلوفيعنه.للتنازلمستعدينغريوسيايس
دخولهومنعالمسجدعنباإلبعادمتجددةأوامرالبعضيتلقىبينمافيه،والرباطالمسجدفيبالتواجد
شهور.6-3بنيترتاوحلفرتات

الكنائسأم�وهيالقدسكنائسأهممنوهيالبزينطية،الفرتةإلىتأسيسهايعودالقيامة:كنيسة
الثانيالقرنمنذفهيالعالم،مستوىعلىمسيحيًاالُمقدّسةاألماكنأشهرمنتُعد�إذالعالم،في

الّسالمعليهالمسيحقيامةموقعفهياسمهايدّلوكماالمسيحيّ.الحجوجهةاليوموحىتالميالديّ
كنيسةتنفردالمسيحيّة.العقيدةحسبوقربهوموتهومعاناتهَصلبهموقُعكذلكوهيموته،بعد

وهيالطوائف،تلكجميعوتُقدّسهاالمسيحية،الطوائفجميعتخّصكونهاالكنائس،بقيةعنالقيامة
دونماتخمسةعلىمساحتهتربوالصغرية،الكنائسمنكبريةمجموعةيضّمكبري،معماريّمجمعباألحرى
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مدرسًةيومًاكانماأوحنةالقديسةكنيسةتقع:آن)(سانتحنةالقديسةكنيسةالصالحّية/المدرسة
للفقه الشافعي باسم المدرسة الصالحية على بُعد حوالي عرشين مرتًا إلى الغرب من باب األسباط.

هذافيأُقيمتالبدايةففيهذا.يومناوحىتاليونانيالعرصأواخرمنذوَنشٌطحافٌلتاريٌخالموقعلهذا
طولهسدّبينهمايفصلم.)50×65والجنوبيم.40×40(الشماليحوضنيمنمكونةكبريةبركةالموقع

للشفاءطلبًاال�ضىالربكةتلكحولتجمعأنلبثماثّمالمياه.تجميعبهدفوذلكم.6وسمكهم.60
Serapisإسكالبيوس(رسابيوسالوثينالطبإلهمن Asclepius.(قدالعبادةهذهوبقاياآثارأنوالمعروف

شاهدها السيد المسيح، وقام في هذا المكان بمعجزة شفاء ال�يض، ليعلن بأن الشافي الحقيقي هو هللا.

مكانًاالربكةمنالقريبةالمغارةفييرىالذيالرشقي،التقليدعلىواعتمادًاالمعجزة،هذهإثروعلى
محطالموقعهذاأصبحفقدالسالم،عليهالمسيحوالدةالعذراءمريمالسيدةحنةالقديسةفيهوضعت
كنيسةبناءإلىالبزينطيالعهدفيوتطورالمجاورة،المغاراتبزيارةاألمربدأحيثالمسيحيني،اهتمام
الفارّيس،الغزوأثناءُهِدَمتالكنيسةهذهلكنالوثّين،الطبمعبدمنطقةإلىامتدّتالربكةفوقضخمة

شفاءلذكرىصغريةكنيسةبُنيتالصليبينيفرتةوفيبنائها.إعادةإلىمودستوسبالراهبحدامما
الّسيدةأنيعتقداليتالمغارةفوقكبريةوأخرىالبزينطية،الكنيسةأنقاضفوقالمقعدلل�يضالمسيح

مريم قد ولدت فيها.

عرفتاإلسالميّللفقهمدرسةإلى588/1192عامفيالكنيسةتحّولتالصليبيني،منالقدستحريربعد
أشهرمنالصالحيةوكانتاأليوبي.الدينصالحالّسلطانأوقفهامنإلىنسبًةالصالحيةالمدرسةباسم
منحهاالمجيدعبدالعثمانيالسلطانقررحينما1856عاموحىتتأسيسهامنذالقدسمدراسوأهم

فقدالقرم.حربمنلموقفهالفرنساالعثمانيةالدولةمنوشكرًااعرتافًاالثالثنابليونفرنساإلمرباطور
المدارسأوقافأغىنمنوقفهاوكانالفقهاء،المدرسنيوأفضلأعلمالمدرسةهذهفييُعّنيكان

وقامت بدور رائد في دعم الحياة الفكرية والفقهية في مدينة القدس.

وفياألصيلالمعماريّنسيجهاعلىحافظتأنهافيالقادريةالزاويةتتمزي(القادرية):األفغانيةالزاوية
شيخهممعوااللتقاءالزاويةفيالتواجدعلىيحرصونمريدوهايزالالحيثبوظيفتهاتقومزالتالأنها

الحالي الشيخ عبد الكريم األفغاني، وذلك مرتني أسبوعيًا على األقل باإلضافة إلى يوم الجمعة.

الصوفيةالطريقةورائدمؤسسالجيالني،القادرعبدالشيخالجليلالعالماسممناسمهاالقادريةاستمدت
منمجموعةإلقامةاألفغانية،الزاويةباسماليومالزاويةهذهوتعرفاإلسالمي.العالمفيالقادرية

أفغان القدس فيها في العقود الماضية ونظرًا ألن من تولى إدارتها مؤخرًا كانوا من تلك الجماعة.

باشامحمدواشتهرالميالدي،عرشالسابعالقرنفيالعثماني،القدسحاكمباشا،محمدالزاويةهذهبىن
مريدوينظمالمعماري.وتطورهاالقدسبعمارةاهتمممنوهوالقدس،فيالصوفيةللمؤسساتبرعايته

الزاوية احتفاالت دينية خاّصة في مناسبة اإلرساء والمعراج والمولد النبوي الرشيف.



منبالقربالمدينة،لسورالغربيّالجدارفيوتقعالقدسمعالمأبرزمنالقلعةهذهتعدّ:القدسقلعة
عنللدفاعاسرتاتيجي�موقٍعفيبُنيتوقداإلسالمية،العسكريّةللعمارةنموذجًاالقلعةتمثّلالخليل.باب

إنشاءمكانتحديدفيمبارشًاسببًاالموقعهذافيقديمةتحصيناتلوجودوكانالغربيّ.المدينةمدخل
بإعادةأمرحيثقالوونبنمحمدالنارصالّسلطانعهدإلىيعود-اليوميظهركما-القلعةومبىنالقلعة.

السويرسيالباحثسجلهقدكانالرئييس،المدخلفوقتأسييسنقشحسبوذلك،1310عامبنائها
أنالقلقشنديالمؤرخذكروقدالحني.ذلكمنذاختفىولكنه،1894عامبرشامفانماكسالشهري

تت�كزعسكريًّامركزًاتشكلالقلعةوكانت.1316عامالقلعةبتجديدأمرقالوونبنمحمدالنارصالسلطان
فيه حامية المدينة بقيادة نائب القلعة ومقرًا لإلدارة المملوكيّة في المدينة.

منواألربعينياتالثالثينياتخاللالموقعفيأثريةحفرياتأجرىالذيجونز،الربيطانياآلثارعالماستنتج
أسلوبذاتمعماريةوحدةمجتمعةتشك�لاألبراجذلكفيبماللقلعةالخارجيالّسورأنالعرشين،القرن
المملوكيّةالقالعمنالعديدفياألسلوبهذامشاهدةويمكنالمبكر.المملوكيالعرصإلىيعودواحد

العصورمنمبكرةأجزاءعلىيحتويالمبىنأنغريوالشوبك.الكركقلعةمثلاألردنفيخاّصًةالمعارصة
الهلينستية والرومانية واإلسالمية األولى وأجزاء أخرى متأخرة منذ العرص العثماني.

بهوتحيطعالية،أبراجوخمسةعاليةأسوارمنمكونمتجانسغريمستطيلعنعبارةتخطيطللقلعة
منبأمرأضيفتاليتالرشقيةالخارجيةالبوابةمنالقلعةإلىالدخوليتموخندق.خارجيةتحصينات
إلىالغربيالجنوبيللربجالعلويالطابققاعةحولتوقد.1532عامالقانونيسليمانالعثمانيالسلطان

مئذنةوأضيفتجميلني،ومنربمحرابعلىيحتويحيثالقانونيسليمانالعثمانيالسلطانعهدفيجامع
اليوم.حّىتموجودةزالتماوهي1655عامالجامع

اإلرسائيلية،الجهاتعليهاتُسيطروثقافيةفنيةمعروضاتومكانأثريمتحفإلىاليومالقلعةُحّولت
بالتاريخالمكانلربطمحاولةفيداوود"،"برجإلىالقدسقلعةمنللقلعةاألصلياالسمحرّفتوقد

اليهودي.

حىتعليهالحكملحظةمنذالّسالمعليهالمسيحبهسارالذيالدربعلىيُطَلقالذياالسمهواآلالم:درب
القديمةالبلدةرشقالع�يّةالمدرسةمنالدربهذايمتدّالمسيحي.االعتقادوفقوذلكودفنه،صلبه

معاناةمراحلمنمرحلةمنهاواحدةكلتُخلدمرحلة،14إلىوينقسمالقيامة،كنيسةنحوغربًاويتّجه
ال�حلةال�احل:هذهمنالقيامة.كنيسةفيصلبهإلىوصوًالعليهوالحكماعتقالهبعدالمسيحالسيد
طريقمعجنوبًا)الرباقساحةحىتشماًالالعمودبابمن(المتجهةالوادطريقتقاطععندتقعاليتالثالثة

وهواألولىلل�ةأرضًاالمسيحسقوطوتُجسدالكاثوليكاألرمنبطريركيةداخلتقعوهيالمجاهدين،
تمتدمريم.بأمهالمسيحالسيدلقاءتُجسداليتالرابعةال�حلةتقعال�حلةتلكجانبوإلىالصليب،يحمل
داخلالقيامة.كنيسةإلىوصوًالالزيتخانوطريقالمفيتعقبةمنمرورًاالغربنحواآلالمدرببعدها

تثبيتثمومنالمسيح،السيدجسدتعريّةتُجسدواليتاآلالم،دربمناألخريةالخمسةال�احلتقعالكنيسة
إنزالهثمومنموته،حىتالصليبعلىوقوفهثّمومنبالمسامري،وقدميهيديهودقالصليبعلىجسده

السيدمعاناةعنب�احلهاالدربهذهتُعربقربه.وهياألخريةلل�حلةوصوًالألمه،ووداعهالصليبعن



الحجاجمجموعاتالدينيةوالمناسباتاألعيادأيامفيفيهاوتسريالمسيحيّ،االعتقادحسبالمسيح
المسيح حاملني الّصليب على أكتافهم في استعادة لمسرية المسيح.

أسواق القدس

هذايُزارأنويُنصحالباشورة،سوقبدايةحىتالزيتخانسوقنهايةمنالسوقهذايمتدّالعطارين:سوق
وجميعهنسبيًا،ضيقالسوقهذاأنوالمالحظكبريًا،وقتًايستغرقوالبالطويل،ليسفهوكامًال،السوق

هذهخاللمنالشمسأشعةخطوطت�وحينماواإلضاءة،للتهويةفتحاتسقفهوفيمسقوف
هذاعلىتضفيفإنهاالمتعددة،االلوانذاتالحوانيتفيالمعروضةالبضائععلىوتنعكسالفتحات،

السوق لمسة شاعرية تجعل من ال�ور فيه متعة تستحق التجربة.

واست�تجاءتومنهاوالرشقيّة،العربيّةالعطارةلمحالتمخصصًاالّسوقهذاكانقريبةفرتةإلى
الاآلنلتصبحالمحالهذهمنقلّلالحديثةالحياةعلىالقدسوانفتاحالحياةوتسارعتطّورلكنتسميته،

تزيد عن ثالث محال للعطارة، وبقية المحالت تعرض أنواعًا مختلفة من البضاعة.

تعيشهااليتالّصعبةاالقتصاديةاألوضاعإلىاإلشارُةالقديمة،البلدةأسواقعننتحدثونحنعنا،تغيبال
نرىولذلكالمحالت،منكثرياست�اريةيُهددمماالزبائن،وقلةالزوارقلّةمنومعاناتهااألسواق،تلك

الكثري من هذه المحالت تُغلق أبوابها، بعد أن هجرها أصحابها، وبحثوا عن مصادر دخل أخرى.

العرشينالقرنمنتصفحىتجنوبًا.العطارينسوقبدايةإلىتقريبًاالعمودبابمنيبدأ:الزيتخانسوق
لزيتكبريمخزنفيهاكانمعرصةوكلوالمصابن،المعارصمنمجموعٌةالزيتخانسوقتتخللكانت

جانبيه،علىالحوانيتتمتدطويل،سوقالزيتخانسوقاألغلب.علىالتسميةجاءتومنهاالزيتون،
غريالسوقهذامناألولوالقسمالقدس،مدينةبهتمزيتالذيالحجريبالبالطأرضيتهوفرشت

أسلوبوتمزيوالمطر.الحرارةمنلروادهحمايةيشكلممابالحجرمسقوفةأجزائهبقيةولكنمسقوفة،
علىالمعماريّالنسيجوهذاوالتهوية،لإلنارةكبريةفتحاتوسطهافيالعقودمنبسلسلةالتغطية

األرجح يعود إلى الفرتة المملوكية، وإن كان قد رمم في عدة فرتات الحقة.

تعرضالزيتخانسوقوحوانيتالمدينة.مرافقأهممنيعتربانالعطارينسوقمعالزيتخانوسوق
منوالزوار،السكانلحاجاتاستجابةفيهغنيًّا،تنوعًاتعرضلكنهاحديثة،استهالكيةموادأغلبهابضائع

السياحية،والهداياوالخضاراللحومومحالتالفالفلوبسطاتومكرسات،حلوياتومحالتشعبية،مطاعم
وعليه فإن هذا السوق فقد تخصصه التقليدي في صناعة الصابون والمعارص تحت ضغط وتطور الحياة.

اسمعلىبذلكوُسّميالقدس،فيالقديمةالبلدةأسواقأحدثمنافتيموسسوق:افتيموسسوق
وجهعلى1902عامفيالعرشينالقرنأوائلفيالسوقهذابىنالذيافتيموساليونانياالرشمندريت



التحديد. ويقع السوق إلى الغرب من كنيسة المخلص األلمانية وإلى الجنوب الرشقي من كنيسة القيامة.

عقودثالثةمنمكوننرصقوسعنعبارةالشماليمدخلهأنحيثالغربيةبعمارتهالسوقهذايمتاز
القدسبعمارةمتأثرااألبيض)معالكرمدياألح�اللوندرجات(تناوباألبلقبأسلوببنيتكبرية

حيثمنالكالسيكيةللنوافريصدىتصميمهاوجميلة،كبريةمياهنافورةالسوقوسطوفياإلسالمية.
ونشاطالنافورة.وحولجانبيهعلىالسوقودكاننيمياهها،مخارجمنوالحيوانيةاآلدميةاألشكالوجود

والمقاهيالمطاعمإلىباإلضافةوالسواح،للزوارالجلديةوالمنتجاتالحقائببيععلىيرتكزاليومالسوق
اليت تقدم األصناف الغربية والمحلية من المرشوبات والمأكوالت.

المبارك،األقصىالمسجدأبوابأحدالسلسلةبابالىنسبًةاالسمبهذاُسّميالسلسلة:بابسوق
بابوسبيلالصالحنيقبوروبعضالخالديةكالمكتبةالقديمةاإلسالميةاآلثارمنبعضفيهويوجد

السلسلة. ويمتاز ببيع التحف التقليدية، وبعض المطاعم.

المسجدمنالغربيةالجهةفييقعفريدًاأثريًاموقعًاويعتربالمملوكية،الفرتةخاللبُين:القطاننيسوق
إحياءأعيدفقداليومأماوالخانات.الرتكيةالحماماتمنللعديدموقعًاالسوقوكانالمبارك.األقصى
المشهورةالشعبيةالمقاهيإحدىوفيهاألقصى،المسجدإلىالوافدونالمصلونمنهويستفيدالّسوق

الرتكيةالحماماتأحدترميممؤخرًاتموقدموىس".أبو"قهوةالناسمنالكثرييقصدهااليتالقدسفي
فيه وهو حمام العني، ويستخدم للعروض الثقافية، كما تحتضن بعض أجزائه مكاتب تابعة لجامعة القدس.



االستيطان في البلدة القديمة

ويتمسكالعالم،فيوالدّينيةوالثّقافيةالتّاريخيةال�اكزأهممنواحدةالقدسفيالقديمةالبلدةتعترب
االستيطانيّللنشاطموضعًاجعلهامماوالدّيّين،والثّقافيّالحضاريّاألمةكقلبوالعربالفلسطينيونبها

والثقافيةالتاريخيةالحقائقواستبدالالمشهدتغيريبهدفالمست�ة،الّصهينةلمحاوالتومركزًاالكثيف،
لتناسب المنظور االستيطانيّ التهويديّ.

نُفّصللنكناوإناليوم،وحىت1967العاممنذاإلرسائيليّاالستيطانمخططاتالقديمةالبلدةفيترتكز
فيالمغاربةحيّهدماعتباريمكنأبرزها.وإظهارإجمالهاسنحاولأنناإالالمخططات،هذهتبيانفيهنا

ثمومنالقديمة.البلدةداخلاالستيطانلخطواتبدايًة1967حزيرانفيالقدساحتاللمناألولاألسبوع
المغاربة،حارةمنوأجزاءالرشفحارةأنقاضعلىاليهوديّ""الحيبُين،1969والعام1967العامبنيما

إلىدونمًا20منأضعاف:ستةاليهودي""الحيمساحةتوسيعتموقداألصليني،سكانهاطردتمأنبعد
22دونمًا.120

المقدسية.الدراساتمؤسسةالقدس،فصلية2000عبود،تومسالحارض"،منتاريخالمغاربة:"حارة22



تهدفاليتكوهنيم""عطريتاالستيطانيةالجمعيةالقديمةالبلدةداخلنشطتالسبعينياتنهاياتمنذ
عقاراتعلىاالستحواذطريقعنالقديمة،البلدةفيأغلبيةوجعلهالصهيونيالوجودوتوسيعلتشجيع

الغائبني)،أمالكقانون(مثلبحّقهمالتميزييةاإلرسائيليةالقواننياستغاللأوبالمصادرة،إماالفلسطينيني
استيطانيةبؤرة70يقاربماعلىاليومالجمعيةتسطريوعمالء.سمارسةبواسطةرشائهاطريقعنأو

يهودية،دينيةومدارسكنسإلىبعضهاحّولْتوقدالقديمة،البلدةفياألحياءمختلفداخلمّوزعة
في2018عامالجمعيةعليهسيطرتضخمعقارالعقارات،تلكآخرمستوطنون.فيهيسكناآلخروبعضها

تابعةعقاراتعلىاألخريةالسنواتفيالجمعيةسيطرتكماالقديمة.البلدةشماليدرويشعقبةحيّ
اإلجراءاتزالتوماالخليل،بابقرب"إمربيال"وفندقالبرتاءفندقمنهاالقدس،فياألرثوذكسيةللكنيسة
فيبالتّورطالثالثثيوفيلوساليونانيللبطريركفلسطينيةاتهاماتوسطبشأنهما،مست�ةالقضائية

23.ترسيب تلك العقارات

الكاملبالتنسيقاالستيطانمجالفيالنشطاءمنوغريهاكوهنيم""عطريتاالستيطانيةالجمعيةوتعمل
كونهامنالرغموعلىوغريها.والوزاراتوالقضاءوالرشطةالبلديةمناإلرسائيليةالحكوميةالجهاتمع

أذرعكأحدتبدويجعلهاتملكهااليتالضخمةوالمزيانياتالواسععملهانطاقأنإالحكومية"،غري"جمعية
إنبلالمختلفة،ومستوياتهاالحكومةمعالمبارشةعالقاتهمنشطاؤهايُخفيوالالتنفيذية،الحكومة

بعضًا منهم يتقلد مناصب داخل هذه المستويات الحكومية أو البلدية.

تُسمىاليتالمنطقةفيالصهيونيالتواجدزيادةمحاولةالقديمةالبلدةفياالستيطانمخططاتومن
وتضمحلقة،شكلعلىالقديمةالبلدةتحيطاليتالمساحةوهوالمقدس"،"الحوضأوالتاريخي""الحوض
تشكيلإلىالمستوطنونيسعىالجوز.وواديوالطورسلوانمنومساحاتلألسوارالمالصقةالمناطق

علىالسيطرةإماأساسيتني:بطريقتنيذلكويتمالمنطقة،تلكحولحزامشكلعلىصهيونيةأغلبية
المناطقإعالنطريقعنوإماالمستوطنات،بناءأوبالمستوطننيوإسكانهاالفلسطينيةالعقارات

ويُمنعبلالفلسطيين،البناءفيهايُمنعخرضاءومناطق"قومية"حدائقمناطقالقديمةللبلدةالمالصقة
24.فيها الدفن كذلك مثل أجزاء من مقربة باب الرحمة رشق البلدة القديمة

عقاراتهمالفلسطينينيسلبعلىترتكزواليتالقديمة،البلدةفيهذهالمكثفةاالستيطانعملياتيصحب
أبرزعليه.جسيمةواعتداءاتالفلسطييناإلنسانلحقوقانتهاكاتيصحبهااستيطانية،بؤرإلىوتحويلها
تشكلواليتالقديمةالبلدةأنحاءفيالمنترشةال�اقبةكامرياتاألول:هما،االنتهاكاتلتلكمظهرين

بعضأنيعينمماللبلدة،المكتظةالبيئةظلفيخاّصةالفلسطينيني،لخصوصيةانتهاكًامنهاكثريفي
البلدةوإلىمنوتنقالتهملتحركاتهمضخمًاسجًالوتوفرالبيوت،ونوافذمداخليكشفالكامرياتتلك

حاراتهمداخلالبؤرتلكيسكنونالذينالمستوطننيتحركاتبسببألمنهمالتهديدهووالثاني:القديمة.
شوارعأحدمنللمارّويمكنمسلحون.خاّصونحراسيرافقهمأومسلحني،يكونواماعادةوالذينالضيّقة،

24 "Graveyard Metropolis East of Jerusalem’s Old City”, Emek Shaveh, 13.09.2013, https://alt-arch.org/en/graveyard_metropolis/

23“Palestinians attack car of Greek Patriarch in protest against land deals”, Reuters,06.01.2018
https://reut.rs/2TikS5I

https://alt-arch.org/en/graveyard_metropolis/
https://reut.rs/2TikS5I


العمودبابمنالممتدالواد،شارعمنال�ورمثًالجرّببسهولة،المظهرينهذينيلحظأنالقديمةالبلدة
استيطانية،بؤرإلىتحّولتاليتالعقاراتبعضتعلوضخمةإرسائيليةأعالمًااألفقفيسرتىالجنوب،نحو

يمشونالمستوطننيسرتىالشوارعوفيمكان،كلفيالكامرياتسرتىوالجدراناألعمدةوعلى
دومًايضعهمماللفلسطيين،عفويةحركةأيفيويشتبهونويسارًايمنةيلتفتونحراسبرفقةجماعاٍت

في دائرة الشّك والتهديد من قبلهم.


